
1

‘Wij maken kantoren die werken’

// marktleider in bedrijfsverzamelgebouwen
// intwerp HNK, oVVice and Atoomclub
// innovatief in kantoorontwerp, bouw en VR

Evelien Koekkoek
Interieurarchitect specialist gezond
werken
Well Accredited Professional

HNK Dordrecht

HW /

Energiegebrek
Stress en burn outs
Ziekte
Gebrek betrokkenheid
Productiviteitsverlies

‘ Binnen kan de hoeveelheid VOC’s (vluchtige organische
stoffen) vijf keer hoger zijn dan buiten. .’ 

‘Obesitas wordt gezien als een globale pandemie,  meer dan
1,9 biljoen volwassenen met overgewicht waarvan 600 miljoen

obees. (2014)

‘Gemiddeld krijgt een volwassene zo’n 6-10 minuten per dag
matige lichaamsbeweging.’ 

‘Jaarlijks overlijden zo’n 8 miljoen mensen (14% van alle
sterfgevallen)  aan mentale gezondheidsproblemen.’ 

‘Zitten verbrand 50 kcal per uur minder dan staan en zitten
voor langer dan 3 uur achtereen per dag veroorzaakt een

verkorte levensduur van 2 jaar.’ 
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HW /

// Well building standard
// Omgevingspsychologie
// Biophilic design
// Healing environments

‘Het kantoor heeft impact’

Personeel
92%

Exploitatie & onderhoud
6%

Ontwerp & bouw
2%

Ovvice Apeldoorn

‘7 
gezondheidsconcepten’

// 102 features in totaal
// verdeeld in onderdelen
// wetenschappelijk onderlegd

LUCHT // 29 features

WATER // 8 features

VOEDING // 15 features

LICHT // 11 features

BEWEGING // 8 features

COMFORT // 12 features

GEEST // 19 features
Courtyard Utrecht
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Norgine Amsterdam
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HW /

Movement and ergonomics

8

• Possibility to work out

• Monitoring 

wearables

• Ergonomic

workplace

• Nudging

• Create awareness

• Ergonomic furniture

• Stimulating signing

• Challenges

HNK Amsterdam Zuidoost
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HW /

Ruimtegebruik

9

• Lounge

• Kies je werkplek

Ergonomische 

workplekken
• Focus

• Informal meeting

• Formele vergadering
• Staande meeting

• Digitale ondersteuning

Tamtam Rotterdam
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HW /

Veiligheid en 
vertrouwen

12

• Wayfinding

• Branding

• Oriëntatie

• Kennisdeling

• Connectie met natuur

• Veiligheidseisen

• uitnodigend

• Gezonde snacks

• Zichtbare trap
• Multi functioneel

HNK Amsterdam Zuidoost
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HW /

Licht en kleur

• Oriëntatie verbetering

• Daglicht beglazing

• Oriëntatie

• Controle

• Licht/schaduw diversiteit

• Human centric lighting

• Indirect licht

• Inform

• Activity based working

• Licht reflectie

HNK Amsterdam Zuidoost

HW /

Ontspanning

14• Geluidsdemping

• Akoestiek

• Acoestiek

• Aroma therapie

• Minimale prikkels

• Uitzicht op 

natuur • Privacy • Controle

• Powernap

HNK Amsterdam Zuidoost



8



9

Ovvice Apeldoorn

Evelien Koekkoek
Interior architect healthy office design
Well Accredited Professional

www.ditt.nl

www.hetgezondewerken.info

www.wellcertified.com


